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Dotycząca udzielenia zamówienia publicznego pn.:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) 
Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY 

W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN

w trybie przetargu nieograniczonego

1. Oferta powinna być napisana czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem, zawierać datę sporządzenia, nazwę Wykonawcy, określenie przedmiotu przetargu oraz 
wszelkie dane wymagane od Wykonawcy, określone w niniejszej specyfikacji. Oferta powinna być 
trwale zszyta.

1a. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna być podpisana przez osobę lub osoby 
należycie upoważnione do jej podpisania (wymóg dotyczy również kosztorysu ofertowego). Oferta 
nie powinna zawierać skreśleń i poprawek. Dokonane korekty powinny być opatrzone datą              
i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

2. Opis przedmiotu zamówienia (Wspólny Słownik – 45233120-6 Roboty budowlane w zakresie 
budowy dróg). 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa 
drogi wewnętrznej (dz. nr 240) z utwardzeniem terenu przy świetlicy w miejscowości Gorzelin na 
terenie działek nr 240, 40/22, 40/23, 40/16, 40/14, w tym wykonanie między innymi następujących 
podstawowych elementów:
- przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni z kostki betonowej (dz. nr 240 i 40/22) z 

utwardzeniem terenu przyległego,
- budowa przykanalików z wpustami deszczowymi z podłączeniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej,  
- budowa ścieku przykrawężnikowego z kostki,
- przebudowa ogrodzenia (wrota z furtką),  
- przeniesienie altany rekreacyjnej,
- zagospodarowanie terenu zielonego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona wraz ze SIWZ dokumentacja 
techniczna,  w szczególności projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, a także 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy, co najmniej 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. 
Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji. Za każdy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji 
powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty na zasadach 
określonych w pkt 29 specyfikacji. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych 
punktów za gwarancję przewidzianą na okres dłuższy niż 60 miesięcy.
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5. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie 
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wyraźnie 
wyodrębnić w ofercie część zawierającą elementy zastrzeżone. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji podlegających odczytaniu na otwarciu ofert.

5a. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, tj. robót drogowych związanych z:

• utwardzeniem nawierzchni kostką betonową,
• wykonaniem odwodnień poprzez kanalizację deszczową.

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. Zamawiający nie 
przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej ani 
porozumiewania się drogą elektroniczną.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tj. oferty przewidującej 
odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w specyfikacji, dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający
nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Oferta musi dotyczyć pełnego zakresu robót objętych przetargiem.
Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem przedstawionym w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i zawierać:
- dokumenty wymagane w pkt. 23 specyfikacji,
- cenę wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym zgodnie z zapisami specyfikacji.

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Przez umowę        
o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego w postępowaniu Wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą) a w przypadku niniejszego zamówienia, również między podwykonawcą               
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. W przypadku powierzenia 
podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wskazać                      
w formularzu ofertowym tę część, a w przypadku podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, podania nazw (firm) tych Podwykonawców. Wymagania 
dotyczące zatwierdzenia podwykonawcy, oraz umów o podwykonawstwo zostały szczegółowo 
opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.



11a. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane.

11 b. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.

11c. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

11d. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
może wnieść pisemne zastrzeżenia do przedłożonego przez wykonawcę projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany.

11e. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11f. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo wartości 
większej niż 50.000,00 zł.

11g. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania umowy może zgłosić pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

12. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 
podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy.

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

13a. Wykonawca, niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców
i dalszych podwykonawców, w umowach z nimi zawartych zapewni, aby zamieszczona została 
klauzula (klauzule) dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w 
zakresie, w jakim zostanie ono uwzględnione w postanowieniach wzoru umowy załączonego do 
SIWZ oraz zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.

13b. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
wykonywanych robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca 



odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

14. W sytuacji gdy Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia dokona zmiany Podwykonawcy 
albo zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w postępowaniu, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

15. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:

A) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia 
warunek jeżeli wykaże wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 zadań    
w zakresie budowy lub przebudowy dróg, placów lub chodników o wartości brutto nie 
mniejszej niż 80 000,00 złotych za każde zadanie.

B) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna, że 
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej   1 osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

C) W zakresie pozostałych warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy: Zamawiający uzna, że 
Wykonawca spełnia warunki po złożeniu oświadczenia potwierdzającego spełnianie tych 
warunków;

D) W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: Zamawiający uzna, 
że Wykonawca spełnia warunki po złożeniu oświadczenia oraz aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru lub ewidencji potwierdzających niepodleganie wykluczeniu;

E) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                      
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

15a. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej               
i prawidłowo ukończone,
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,



• oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                    
o działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej, przedkłada:
• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż                 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

15b. Dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych:
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej.

15c. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. W treści zobowiązania należy wykazać w jaki sposób podmiot trzeci będzie 
udostępniał Wykonawcy swoje zasoby przy realizacji danego zamówienia. Podmiot, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia (np. podwykonawstwo), Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 
15a 2 specyfikacji.
Ponadto, jeżeli Zamawiający na etapie badania dokumentów uzna, że Wykonawca                            



w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi dla należytego wykonania 
zamówienia zasobami podmiotów trzecich (bez względu na to czy podmioty te będą brały udział     
w realizacji części zamówienia), w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

16. Wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie 
przedmiaru robót.

a) Kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik do oferty i wykonany będzie metodą 
uproszczoną ściśle według poniższego wzoru:

Lp PODSTAWA
WYCENY

OPIS JEDNOSTKA
MIARY

ILOŚĆ CENA
JEDNOSTKOWA Z
NARZUTAMI  BEZ

PODATKU VAT

WARTOĆ 
[ 5 X 6 ]

1 2 3 4 5 6 7

b) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie 
ofertowym według zasad określonych w ppkt a) oraz niżej wymienionych:

a. wszystkie wartości i ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym winny 
być liczone do dwóch miejsc po przecinku;

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia 
szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych dla wybranych pozycji lub 
przedstawienia kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową;

c. Zamawiający od Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zażąda w 
dniu podpisania umowy kalkulacje cen jednostkowych wykonane metodą 
szczegółowej kalkulacji.

c) Cenę oferty netto w formularzu oferty należy obliczyć jako sumę cen netto wszystkich 
pozycji kosztorysu ofertowego. Następnie do tak obliczonej ceny netto należy doliczyć 
obowiązującą kwotę podatku VAT. Suma cen netto i podatku VAT stanowi cenę oferty 
(brutto).

17. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie kosztorysowe.
Przygotowując ofertę, Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót  budowlanych, przedmiarem robót. Różnice wynikłe z porównania przedmiarów z
dokumentacją Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu celem wyjaśnienia.  
W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, w tym m.in.: 
• koszty oznakowania miejsca prowadzenia robót;
• koszty ewentualnych objazdów, koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji 

ruchu;
• koszty prowadzenia robót pod ruchem w systemie zmianowym umożliwiającym wykonanie 

robót w terminie;
• obsługę geodezyjną, w tym koszty prowadzenia robót pod stałym nadzorem geodezyjnym, 

koszty sporządzania szkiców geodezyjnych potwierdzających wykonanie zakresu robót 
wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą;



• koszty składowania ziemi lub gruzu (Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie musiał 
okazać dokument potwierdzający przekazanie odpadu do składowania bądź uzyskać zgodę 
Inspektora nadzoru na inne wykorzystanie materiału);

• koszty uporządkowania terenu po robotach budowlanych i placu budowy.

W przypadku wskazania przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji 
technicznej załączonej do specyfikacji), znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ze 
względu na specyfikę przedmiotu i niemożność opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający dopuszcza, w tych przypadkach, zastosowanie, 
przez Wykonawcę, rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w 
dokumentacji. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 
materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, obowiązany 
jest wykazać że roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cenę oferty netto w formularzu oferty należy obliczyć jako sumę cen netto wszystkich pozycji
kosztorysu ofertowego. Następnie do tak obliczonej ceny netto należy doliczyć obowiązującą

kwotę podatku VAT. Suma cen netto i podatku VAT stanowi cenę oferty (brutto). 
Cena oferty brutto powinna być podana cyfrowo i słownie – wg wzoru formularza ofertowego

stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Cenę należy określić z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. W formularzu oferty wskazać należy również stawkę podatku

VAT. Cena oferty brutto stanowi wstępne, maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe,  
o którym mowa w § 4  wzoru umowy.

17a. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.
W przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 
się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

18. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

19. Wynagrodzenie kosztorysowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. Szczegółowe warunki dotyczące płatności określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.

20.1. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności wynagrodzenia na jego rzecz
od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców



lub dalszych podwykonawców robót o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego 
wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres zamówienia, poświadczone za zgodność z 
oryginałem kopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
robót oraz pisemny dowód rozliczenia (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), 
świadczący o zapłacie na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót przez 
Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres zamówienia.

20.2. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w punktach poprzedzających,
Zamawiający jest uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części 
odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom robót, tytułem zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców robót o zapłatę wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec 
Zamawiającego.

20.3. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 20.1, bądź złożenia tylko
części dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres 
zamówienia, który został zrealizowany przez Wykonawcę osobiście oraz przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców robót, którzy złożyli dokumenty o których mowa w pkt 20.1.

20.4. Wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 20.2, zwalnia Zamawiającego z 
obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej 
wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w 
stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót obciążają Wykonawcę.

20.5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 
lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem 
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego 
żądania. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robót żądaniu zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może zgłosić pisemne
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego takiej informacji.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa 
powyżej, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
której mowa powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.



Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.

21. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. Dla obliczenia terminu związania ofertą uwzględnia się dzień jej 
złożenia. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego ( art. 115 Kc ).

22. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu      
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23. Do oferty należy załączyć:
I . Oświadczenia:
a). oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji - zał. nr 2,

b). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji – zał. nr 3,

c). oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zał. 
nr 4.

II. Dokumenty:
a). wypełniony i należycie podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do 
specyfikacji – zał. nr 1,

b). kosztorys uproszczony sporządzony  zgodnie z zapisami specyfikacji,

c). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - powyższe ramy czasowe dotyczą
także wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,

d). wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – 
zał nr 4,

e). wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 



składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej        
i prawidłowo ukończone – zał. nr 5.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – Wykonawca może złożyć inne dokumenty  tylko w sytuacji jeżeli wskaże 
Zamawiającemu istnienie uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze powodujących, że 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane       
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,   
o których mowa powyżej,

f). lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                   
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym,                   
że Wykonawca nie należy grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ;

g). informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – zał. nr 8 do 
SIWZ.

Do oferty może być dołączona kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wymienionego w pkt 23 II „c” i

kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 23 II „e” dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę.

Za wystarczający a jednocześnie konieczny uważa się przy potwierdzaniu kserokopii
własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy wraz z

odpowiednim dopiskiem, np.: „za zgodność kopii z oryginałem” lub „potwierdzam
zgodność kopii z oryginałem” itp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność

z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 23IIc, przedkłada:
• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.



24. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Powyższe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału 
lub odpisu poświadczonego notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

24a. Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, powinna być 
podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.

24b. Wszyscy partnerzy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

25. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy              
z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych winien spełniać co 
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone       
w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

26. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na      
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. w danym postępowaniu do 10.02.2016 r. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający jednocześnie 
przekaże treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zamieszcza się również na tej 
stronie.

27. Umowne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby umowa o realizację zamówienia, została zawarta 
na warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji. Umowa na 
zakres robót objęty zamówieniem będzie zawierana z Zamawiającym. Płatnikiem faktur będzie 
Urząd Gminy Lubin na zasadach określonych we wzorze umowy.

Przed podpisaniem umowy,  Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz oświadczenie kierownika budowy o 
przyjęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień oraz dokumentu potwierdzającego 
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

28. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych 
poniżej:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, 
których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują że jej realizacja na warunkach w niej 
zawartych nie będzie możliwa przez m.in.:



a.   wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,
których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, pominięcia jakichkolwiek 
robót, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy oraz z wystąpieniem okoliczności związanych, mających wpływ 
na termin wykonania; 

b.  konieczności opracowania zamiennej dokumentacji projektowej wprowadzającej zmiany do 
dokumentacji projektowej, której zakres i charakter nie pozwala na prowadzenie zakresu robót 
objętych umową, a także konieczność wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych nie 
objętych pierwotnym zakresem, a wynikający z wprowadzonych zmian w dokumentacji 
projektowej, mających wpływ na termin wykonania; 

c.  wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania; 

d.  zleceniem robót dodatkowych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e. wystąpieniem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do 
realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, mających wpływ na termin wykonania; 

f.  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria 
gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz wystąpienie 
konieczności prowadzenia badań archeologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, mających wpływ na 
termin wykonania;

g.   zaistnienie odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi związanymi z 
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych, mających wpływ na termin wykonania;

h.    działanie organów administracji lub gestorów sieci, związane z przekroczeniem określonych 
przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.:, mających wpływ na termin 
wykonania; 

i.  przedłużające się roboty obce (roboty wykonane na terenie budowy przez podmioty nie związane
z robotami drogowymi), mających wpływ na termin wykonania;

j.    z siłą wyższą; 

k. ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania;

l. zmiany podatków od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do 
aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, lub zmiany prawa podatkowego w zakresie
zwiększenia podatku VAT na roboty objęte umową;

ł. zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy – Wykonawcy);

2. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres robót objętych zamówieniem. O ograniczeniu zakresu 
robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót 
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana 
według kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie 
trwania umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany



przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany kierownika budowy nie później 
niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za
wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy/robót
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

29.  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie wyniku osiągniętej liczby 
punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:
• maksymalna łączna liczba punktów: 100
• kryteria wyboru oferty:

a) cena – waga 87 %
b) gwarancja – waga 13 %

PUNKTY ZA CENĘ:
Maksymalna ilość punktów za najniższą cenę wynosi 87

Punkty za cenę zostaną przyznane wg formuły:

cena najniższa         x 100 x 87 %
                                    cena badanej oferty

PUNKTY ZA GWARANCJĘ:
Maksymalna ilość punktów za okres gwarancji wynosi 13

Punkty za gwarancję zostaną przyznane wg formuły:

Zamawiający za minimalny wymagany w niniejszym postępowaniu okres gwarancji tj. 36
miesięcy przyzna Wykonawcy 1 pkt.
Za każdy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy,
Zamawiający przyzna dodatkowo 0,5 pkt. 
Termin gwarancji może być maksymalnie wydłużony do 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 13. Jeśli Wykonawca, zaproponuje 
termin gwarancji powyżej 60 miesięcy, nie otrzyma więcej punktów niż maksymalna ilość punktów
w tym kryterium tj. 13.

30. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
• w sprawach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia:
Katarzyna Mazurek  – Podinspektor w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Lubin, tel. (76) 84-
03-154;
• w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia publicznego:
 Magdalena Giezek – Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Lubin, tel. (76) 
84-03-129.



Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców.
31. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2016 r. do godz. 10,00 w siedzibie 
Zamawiającego Urząd Gminy Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 5 (Kancelaria 
Ogólna), w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób zabezpieczający ją 
przed wcześniejszym, przypadkowym otwarciem. Koperta zawierająca ofertę powinna być 
oznaczona w następujący sposób: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z 
UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN - 
PRZETARG NIEOGRANICZONY”. Oferta powinna posiadać swój identyfikator w postaci 
pieczęci firmy na kopercie zawierającej ofertę.
Oferty przesłane pocztą będą rozpatrzone jeżeli zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego do
dnia 18.02.2016 r. do godz. 10,00.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W niniejszym postępowaniu, ofertę złożoną po terminie, zwraca się niezwłocznie.

32. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2016 r. o godz. 10,15 w siedzibie Zamawiającego            
Urząd Gminy Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 14,  II piętro (sala konferencyjna).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane 
następujące informacje zawarte w ofertach:

 nazwa (firmy) i adres Wykonawcy,➢
 cena,➢
 termin wykonania,➢
 okres gwarancji.➢

Powyższe informacje zostaną niezwłocznie odnotowane w pisemnym protokole postępowania. 
Następnie powołana do przeprowadzenia postępowania, komisja przetargowa, sprawdzi oferty pod 
względem spełniania wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji oraz dokona 
oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym postępowaniu będzie to
oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert tj. okresu 
gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Cały tok procedury przetargowej i 
prac komisji przetargowej zostanie zapisany w pisemnym protokole postępowania.

33. W niniejszym postępowaniu, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, 
jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo ➢
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru,

 o nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania           ➢
i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktacją,

 o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i ➢
prawnym,

 o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ➢
uzasadnieniem faktycznym i prawnym,

 o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. ➢
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru oraz informacja o 
pozostałych Wykonawcach którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktacją, zamieszczone zostaną również na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.



34. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w zawiadomieniu o wyborze oferty. W 
danym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 10 dni jeżeli przesłanie nastąpi 
pocztą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
w/w terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona 
żadna oferta i nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

34a. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

35. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed 
podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
• w pieniądzu,
• w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,    
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
• w gwarancjach bankowych,
• w gwarancjach ubezpieczeniowych,
• w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn.          
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, należy dokonać przelewu na rachunek 
bankowy: Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Lubin nr rachunku: 87 8669 0001 0311 
6863 2000 0003.

36. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach:
• w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej,
• przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa          
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
• przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów.

37. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze przedmiotu 
umowy w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, natomiast pozostałe 30% pozostawione na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.

38. W niniejszym postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji 
oraz dokumentów następuje w drodze pisemnej. W ten sam sposób, Zamawiający, będzie 
porozumiewał się z Wykonawcami. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się i przekazywanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz dokumentów faksem. W takim przypadku, 
każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.



39. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

39a. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;➢
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;➢
 odrzucenia oferty odwołującego.➢

39b. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia 
przesłania faksem albo 10 dni jeżeli przesłano w inny sposób, informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia              
o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,            
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość       
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał 
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia lub w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

39c. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

39d. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

39e. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany                
w ustawie dla tej czynności

40. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią załączniki:
a) wzór formularza oferty – zał. nr 1;
b) wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 2;
c) wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3;
d) wzór wykazu osób i oświadczenia o posiadaniu uprawnień – zał. nr 4;
e) wzór wykazu robót – zał. nr 5;
f) wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że Wykonawca nie należy grupy kapitałowej – zał. nr 6;
g) wzór umowy – zał. nr 7;
h) wzór informacji dotyczącej powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – zał. nr 8.
i) projekt wykonawczy;
j) przedmiar;
k) STWiOR.



W przypadku żądania przez Wykonawcę SIWZ w formie papierowej, Zamawiający przekaże 
specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku w tej 
sprawie. Cena specyfikacji wynosić będzie wówczas 70,00 zł – słownie: siedemdziesiąt złotych,
plus ewentualny koszt przesyłki pocztowej. W przypadku osobistego odbioru specyfikacji – opłata 
w kasie urzędu.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dn.: 03.02.2016 r., Nr ogłoszenia: 24148 - 2016.

z up. WÓJTA 
/-/ Dorota Sangórska
Kierownik Referatu

Zamówień Publicznych

/W
z up. WÓJTA

/-/ Jadwiga Ignatowska – Zając
Sekretarz Gminy



 załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Do Gminy Lubin

Adres: Urząd Gminy Lubin
ul. Władysława Łokietka 6

59-300 Lubin
tel. (76) 84-03-100, fax (76) 84-03-140

1. Firma: .............................................................................................................................................................

z siedzibą w : .................................................................................................................................................,

odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, składa ofertę na zadanie pn.: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ 
(DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN ”, 
za cenę:

Cena oferty netto: ............................................... zł,
 
Wysokość podatku VAT: …................................ zł,

Cena oferty brutto: ….......................................... zł, słownie: …......................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Do obliczenia powyższej ceny przyjęto następującą stawkę podatku VAT: ................. %

......................................................                                                        ..............................................................
        data, miejscowość                                                                         nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania robót i  
dokumentacją projektową.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji,  tj. 30 dni
od dnia wyznaczonego do składania ofert.

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, 
technologią wykonania robót, dokumentacją projektową, planowanymi warunkami prowadzenia przyszłych 
prac, oświadczamy, że: zamówienie będziemy w stanie zrealizować i zakończyć w terminie do 80 dni od 
dnia podpisania umowy.

7. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres .......................... miesięcy.



8. Oświadczamy, że:

 nie przewidujemy zlecenia robót podwykonawcy i całe zamówienie wykonamy siłami własnymi*,
 przewidujemy zlecenie podwykonawcy następujących robót: .......................................................*
 przewidujemy zlecenie robót następującemu podwykonawcy: …..................................................... 

…..........................................................................................., na zasoby którego powołujemy się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.*

( * należy wybrać dany wariant i niepotrzebne skreślić )

9. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem
umowy do wniesienia żądanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w następującej formie: …............................... 
…..............................................................................................................................................................

10. Załącznikami do niniejszej oferty  są następujące dokumenty:
1./...............................................................................................................................................................
2./...............................................................................................................................................................
3./...............................................................................................................................................................
4./...............................................................................................................................................................
5./...............................................................................................................................................................
6./...............................................................................................................................................................
7./...............................................................................................................................................................
8./...............................................................................................................................................................
9./...............................................................................................................................................................
10./.............................................................................................................................................................

..................................................                                  ................................................................
 data, miejscowość                                                       nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)



załącznik nr 2

...................................................                                                                                               …......................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                                MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O Ś W I A D C Z E N I E
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY
ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN ”

NAZWA
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
NUMER
TEL./FAX.: ..............................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych tj. w zakresie:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY



załącznik nr 3

..................................................                                                                                                    .......................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                   MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O Ś W I A D C Z E N I E
W TRYBIE ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY
ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN”

NAZWA
WYKONAWCY: ............................................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: ............................................................................................................................................................
NUMER
TEL./FAX.: ....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY



załącznik nr 4

.....................................................                                                                           ...............................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY
ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN”

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe, numer
i rodzaj 
uprawnień   (należy 
podać opis np. 
uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności drogowej  
lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej 
obowiązujących 
przepisów)

Doświadczenie Wykształcenie Zakres  czynności 
wykonywanych w 
danym zamówieniu  

Informacja o 
podstawie 
dysponowania 
osobą (np. umowa o
pracę)

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Jednocześnie oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów.

PODPISANO: ........................................................................................................................................
                                                  UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 



załącznik nr 5

.....................................................                                                                                            ...............................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                                   MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU 

SKŁADANIA OFERT 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY
ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN”

Lp. Rodzaj roboty
(podać opis, adekwatnie do zapisów w SIWZ)

Wartość  brutto Daty i miejsce wykonania 

Do niniejszego wykazu załączam dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY



załącznik nr 6

...............................................                                                                                                        .........................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                                      MIEJSCOWOŚĆ, DATA

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R.

O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW /
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY
ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN”

NAZWA WYKONAWCY: ..............................................................................................................................................
ADRES WYKONAWCY: ...............................................................................................................................................
TEL./FAX.: ......................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 
należę*/nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

Poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331 z późn. zm.):**
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

PODPISANO: .....................................................................................................
                     UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

* niepotrzebne skreślić,
** wypełnić tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.



załącznik nr 8

...................................................                                                                                               …......................................
PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                                MIEJSCOWOŚĆ, DATA

INFORMACJA
DOTYCZĄCA POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO 

OBOWIĄZKU PODATKOWEGO 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY
ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN ”

NAZWA
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
ADRES
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................................
NUMER
TEL./FAX.: ..............................................................................................................................................................

Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić  do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).
Poniżej wskazuję  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz podaję ich wartość bez kwoty podatku:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

PODPISANO: ........................................................................................................................................
UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

*niepotrzebne skreślić
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